
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 617,950

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 244,680

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,462,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

272,450

สํารองจ่าย 1,904,950

เบียยังชีพคนพิการ 2,803,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 281,520 1,259,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 37,320 137,460

เงินเดือนพนักงาน 632,880 416,160 1,129,920

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,000 11,600

ค่าเบียประชุม 8,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 617,950

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 244,680

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,462,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

272,450

สํารองจ่าย 1,904,950

เบียยังชีพคนพิการ 2,803,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,972,800 1,972,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 2,043,840 4,449,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 173,640 444,420

เงินเดือนพนักงาน 165,120 3,947,760 6,291,840

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 134,200 174,800

ค่าเบียประชุม 8,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

1,100,000 1,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 554,000 260,270

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

01. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 70,000

01. โครงการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

01. โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี 2561

120,000

01. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

01. โครงการลดขยะ
แบบมีส่วนร่วมตําบล
ดงมูลเหล็ก

100,000

01. โครงการสร้าง
มาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

01. โครงการ
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

30,000

01. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
เข้าพรรษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 204,000 240,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 70,000 1,030,000 1,914,270

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 15,000 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

01. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 35,000 140,000 245,000

01. โครงการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

01. โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี 2561

120,000

01. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

01. โครงการลดขยะ
แบบมีส่วนร่วมตําบล
ดงมูลเหล็ก

100,000

01. โครงการสร้าง
มาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

15,000 15,000

01. โครงการ
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

30,000

01. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
เข้าพรรษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01. โครงการเสริม
สร้างความรู้เกียวกับ
กฎหมายสิทธิเด็กและ
เยาวชนในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดเด็ก
และเยาวชน

20,000

01. โครงการออก
กําลังกายเพือสุขภาพ
ตําบลดงมูลเหล็ก

5,000

02. โครงการแข่งขัน
กีฬาเพือสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุตําบล
ดงมูลเหล็ก

40,000

02. โครงการคนไทย
ใจอาสา 20,000

02. โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา 
มหาราชินีนาถ
02. โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย

02. โครงการลอกราง
ระบายนําตําบลดงมูล
เหล็ก

20,000

02. โครงการลาน
วัฒนธรรมประดิษฐ์สือ
และเล่านิทานเพือส่ง
เสริมความสัมพันธ์ของ
เด็กและชุมชน

30,000

02. โครงการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

30,000

02. โครงการสร้าง
มาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

02. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01. โครงการเสริม
สร้างความรู้เกียวกับ
กฎหมายสิทธิเด็กและ
เยาวชนในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดเด็ก
และเยาวชน

20,000

01. โครงการออก
กําลังกายเพือสุขภาพ
ตําบลดงมูลเหล็ก

5,000

02. โครงการแข่งขัน
กีฬาเพือสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุตําบล
ดงมูลเหล็ก

40,000

02. โครงการคนไทย
ใจอาสา 20,000

02. โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา 
มหาราชินีนาถ

20,000 20,000

02. โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย 20,000 20,000

02. โครงการลอกราง
ระบายนําตําบลดงมูล
เหล็ก

20,000

02. โครงการลาน
วัฒนธรรมประดิษฐ์สือ
และเล่านิทานเพือส่ง
เสริมความสัมพันธ์ของ
เด็กและชุมชน

30,000

02. โครงการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

30,000

02. โครงการสร้าง
มาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

15,000 15,000

02. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02. โครงการเสริม
สร้างความรู้เกียวกับ
กฎหมายสิทธิสตรีใน
การแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสตรี

20,000

02. โครงการให้ความ
รู้เกษตรในการปลูกปอ
เทืองเพือการปรับปรุง
คุณภาพดิน

30,000

03. โครงการกําจัด
วัชพืชตามแหล่งนํา
ธรรมชาติ

90,000

03. โครงการน้อม
รําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

03. โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
03. โครงการฝึกอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุให้มีราย
ได้

20,000

03. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ
ให้มีความรู้ ความเข้า
ใจ ในสิทธิสวัสดิการ
ของผู้พิการ

20,000

03. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

40,000

03. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
แข่งเรือยาวประจําปี

320,000

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  10:15:58 หน้า : 7/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02. โครงการเสริม
สร้างความรู้เกียวกับ
กฎหมายสิทธิสตรีใน
การแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสตรี

20,000

02. โครงการให้ความ
รู้เกษตรในการปลูกปอ
เทืองเพือการปรับปรุง
คุณภาพดิน

30,000

03. โครงการกําจัด
วัชพืชตามแหล่งนํา
ธรรมชาติ

90,000

03. โครงการน้อม
รําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

20,000 20,000

03. โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

45,000 45,000

03. โครงการฝึกอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุให้มีราย
ได้

20,000

03. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ
ให้มีความรู้ ความเข้า
ใจ ในสิทธิสวัสดิการ
ของผู้พิการ

20,000

03. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

40,000

03. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
แข่งเรือยาวประจําปี

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03. โครงการหนูน้อย
เรียนรู้มารยาทไทย 10,000

03. โครงการหมู่บ้าน
น่าอยู่ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

04. โครงการเข้าวัดทํา
บุญ 10,000

04. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

04. โครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใส่ใจ
สุขอนามัย

20,000

04. โครงการส่งเสริม
อาชีพและสนับสนุนงบ
ประมาณจัดซืออุปกรณ์
ให้กับกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน

20,000

04. โครงการอาหาร
สะอาดถูกหลักอนามัย
ไร้สารปนเปือน ตําบล
ดงมูลเหล็ก

20,000

05. โครงการคนดีมี
คุณธรรม สร้างสรรค์
สังคม

20,000

05. โครงการส่งเสริม
สิงแวดล้อมให้ร่มรืน
และปลอดภัย

100,000

05. โครงการสร้างภูมิ
คุ้มกันยาเสพติดใน
เยาวชนตําบลดงมูล
เหล็ก

30,000

05. โครงการให้ความ
รู้ด้านการใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน
06. โครงการขับขี
ปลอดภัย

06. โครงการวันออก
พรรษา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03. โครงการหนูน้อย
เรียนรู้มารยาทไทย 10,000

03. โครงการหมู่บ้าน
น่าอยู่ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

04. โครงการเข้าวัดทํา
บุญ 10,000

04. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

100,000 100,000

04. โครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใส่ใจ
สุขอนามัย

20,000

04. โครงการส่งเสริม
อาชีพและสนับสนุนงบ
ประมาณจัดซืออุปกรณ์
ให้กับกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน

20,000

04. โครงการอาหาร
สะอาดถูกหลักอนามัย
ไร้สารปนเปือน ตําบล
ดงมูลเหล็ก

20,000

05. โครงการคนดีมี
คุณธรรม สร้างสรรค์
สังคม

20,000

05. โครงการส่งเสริม
สิงแวดล้อมให้ร่มรืน
และปลอดภัย

100,000

05. โครงการสร้างภูมิ
คุ้มกันยาเสพติดใน
เยาวชนตําบลดงมูล
เหล็ก

30,000

05. โครงการให้ความ
รู้ด้านการใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน

45,000 45,000

06. โครงการขับขี
ปลอดภัย 45,000 45,000

06. โครงการวันออก
พรรษา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06. โครงการหนูน้อย
และครูเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน

35,000

07. โครงการส่งเสริม
การรักษาศีลอุโบสถให้
กับบุคลากรและผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

10,000

08. โครงการประดิษฐ์
สือภูมิปัญญาพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัย

20,000

09. โครงการพัฒนา
ทักษะการจัด
ประสบการณ์กิจกรรม
การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง

20,000

10. โครงการพัฒนา
ทักษะการจัดทําหลัก
สูตรสถานศึกษา ทักษะ
การปฏิบัติการวิจัยชัน
เรียน เยียมนิเทศห้อง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้กับครูและ
บุคลากร

15,000

11. โครงการนิเทศ
การศึกษาเพือพัฒนา
วิชาชีพครูและผลงาน
วิชาการ

15,000

12. โครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 20,000

13. โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการด้าน
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,000

14. โครงการส่งเสริม
ความรู้เกียวกับกฎ
จราจร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06. โครงการหนูน้อย
และครูเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน

35,000

07. โครงการส่งเสริม
การรักษาศีลอุโบสถให้
กับบุคลากรและผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

10,000

08. โครงการประดิษฐ์
สือภูมิปัญญาพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัย

20,000

09. โครงการพัฒนา
ทักษะการจัด
ประสบการณ์กิจกรรม
การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง

20,000

10. โครงการพัฒนา
ทักษะการจัดทําหลัก
สูตรสถานศึกษา ทักษะ
การปฏิบัติการวิจัยชัน
เรียน เยียมนิเทศห้อง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้กับครูและ
บุคลากร

15,000

11. โครงการนิเทศ
การศึกษาเพือพัฒนา
วิชาชีพครูและผลงาน
วิชาการ

15,000

12. โครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 20,000

13. โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการด้าน
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,000

14. โครงการส่งเสริม
ความรู้เกียวกับกฎ
จราจร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

15. โครงการเรียนรู้
และฝึกทักษะภาษา
อังกฤษและภาษาอา
เซียน

100,000

16. โครงการ
สวัสดิการรถรับส่งเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
ดงมูลเหล็ก

160,000

17. โครงการศึกษาดู
งานเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน

50,000

18. โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

858,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 240,500

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,385,420

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,800

วัสดุสํานักงาน 5,800 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

15. โครงการเรียนรู้
และฝึกทักษะภาษา
อังกฤษและภาษาอา
เซียน

100,000

16. โครงการ
สวัสดิการรถรับส่งเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
ดงมูลเหล็ก

160,000

17. โครงการศึกษาดู
งานเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน

50,000

18. โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

858,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 25,000 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 300,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 240,500

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,385,420

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,800

วัสดุสํานักงาน 316,000 351,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01. เก้าอีสําหรับผู้
ปฏิบัติงาน 3,500

01. เก้าอีสําหรับ
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

01. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500

01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 7,800

01. โต๊ะปฏิบัติงาน

01. ไม้สต๊าฟ ขนาด 3 
ม. 1,700

02. ตู้เก็บเอกสาร

02. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน

02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 7,800 11,700

02. ไม้สต๊าฟ ขนาด 4 
ม. 2,000

03. เก้าอีสําหรับผู้
ปฏิบัติงาน 3,500 3,500

03. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500

03. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเปิดทึบ 2 บาน

03. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง

04. เก้าอีผู้บริหาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 35,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 500,840 500,840

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01. เก้าอีสําหรับผู้
ปฏิบัติงาน 3,500 7,000

01. เก้าอีสําหรับ
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 10,500 10,500

01. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500

01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 7,800

01. โต๊ะปฏิบัติงาน 3,900 3,900

01. ไม้สต๊าฟ ขนาด 3 
ม. 1,700

02. ตู้เก็บเอกสาร 3,900 3,900

02. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500 5,500

02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 15,600 35,100

02. ไม้สต๊าฟ ขนาด 4 
ม. 2,000

03. เก้าอีสําหรับผู้
ปฏิบัติงาน 7,000

03. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500

03. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเปิดทึบ 2 บาน 11,000 11,000

03. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 3,900 3,900

04. เก้าอีผู้บริหาร 9,800 9,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

04. ชันเก็บสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
การสอน

8,800

04. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 3,900

04. บันไดอะลูมิเนียม
สไลด์

05. เก้าอีเจ้าหน้าที
ปฏิบัติงาน

05. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01. เครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

01. เครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,800

02. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

02. เครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkget 
Printer)

7,900

02. เครืองสํารอง
ไฟฟ้า

03. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์
03. เครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Injet 
Printer)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

01. เครืองเจาะ
คอนกรีต 75,000

01. เลือยโซ่ยนต์

02. ปัมลม

03. สว่านตังพืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

04. ชันเก็บสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
การสอน

8,800

04. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 
ชัน 20 ช่อง 3,900

04. บันไดอะลูมิเนียม
สไลด์ 12,000 12,000

05. เก้าอีเจ้าหน้าที
ปฏิบัติงาน 3,500 3,500

05. ตู้เก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ 2 บาน 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01. เครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

32,000 32,000

01. เครืองสํารอง
ไฟฟ้า 16,800 19,600

02. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 3,300 3,300

02. เครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkget 
Printer)

7,900

02. เครืองสํารอง
ไฟฟ้า 5,600 5,600

03. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 3,300 3,300

03. เครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Injet 
Printer)

8,600 8,600

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

01. เครืองเจาะ
คอนกรีต 75,000

01. เลือยโซ่ยนต์ 39,000 39,000

02. ปัมลม 12,000 12,000

03. สว่านตังพืน 12,500 12,500

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  10:15:58 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

01. เครืองตัดหญ้า 
(แบบข้อแข็ง) 9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

01. เครืองสูบนําซัม
เมิร์ส 12,000

01. เครืองสูบนําแบบ
แช่ 1 นิว 2,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

01. รถสามล้อบรรทุก 99,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

01. โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 8,000

02. เครืองเล่น DVD 2,500

03. เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 14,000

04. จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 10,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

01. ขาตังกล้องส่อง
ระดับ 7,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

01. สายส่งนําดับเพลิง

02. ถุงมือดับเพลิง

03. ผ้าคลุมศีรษะดับ
เพลิง (ฮู๊ด)

04. หัวฉีดนําดับเพลิง

05. ข้อแยก 3 ทาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

01. เครืองตัดหญ้า 
(แบบข้อแข็ง) 9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 300,000 300,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

01. เครืองสูบนําซัม
เมิร์ส 12,000

01. เครืองสูบนําแบบ
แช่ 1 นิว 2,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

01. รถสามล้อบรรทุก 99,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

01. โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 8,000

02. เครืองเล่น DVD 2,500

03. เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 14,000

04. จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 10,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

01. ขาตังกล้องส่อง
ระดับ 7,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

01. สายส่งนําดับเพลิง 32,000 32,000

02. ถุงมือดับเพลิง 25,000 25,000

03. ผ้าคลุมศีรษะดับ
เพลิง (ฮู๊ด) 30,000 30,000

04. หัวฉีดนําดับเพลิง 28,000 28,000

05. ข้อแยก 3 ทาง 12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านซอยแก้มลิง หมู่ที 
3 บ้านคลองบง

256,000

02. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
กว้าง 0.40x0.50 
เมตร ยาว 70 เมตร 
หมู่ที 4 บ้างดงมูลเหล็ก

249,900

03. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน สายซอยบ้านนาย
บุญมาก พานทองคํา 
หมู่ที 5 บ้านโนน
ตะแบก

407,200

04. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน ซอยบ้านนาย
ปราโมทย์ หาญชัย ถึง 
บ้านนายบท  ป้านภูมิ 
หมู่ที 6 บ้านท่ากกตาล

497,500

05. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านลํา
ป่าสักมูล ถึง แม่นําป่า
สัก หมู่ที 7

327,000

06. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน สายปากขนางนํา
หลุม ถึง ห้วยนําใส หมู่
ที 8 บ้านโนนสะอาด

537,000

07. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน สายบ้านนายหลัง 
ประมาณเมือง 
หมู่ที 9 บ้านลําป่าสัก
เหนือ

254,300

08. โครงการขุดลอก
เหมืองคลองไม้แก่น 
หมู่ที 10 บ้านลําป่าสัก

154,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านซอยแก้มลิง หมู่ที 
3 บ้านคลองบง

256,000

02. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
กว้าง 0.40x0.50 
เมตร ยาว 70 เมตร 
หมู่ที 4 บ้างดงมูลเหล็ก

249,900

03. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน สายซอยบ้านนาย
บุญมาก พานทองคํา 
หมู่ที 5 บ้านโนน
ตะแบก

407,200

04. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน ซอยบ้านนาย
ปราโมทย์ หาญชัย ถึง 
บ้านนายบท  ป้านภูมิ 
หมู่ที 6 บ้านท่ากกตาล

497,500

05. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านลํา
ป่าสักมูล ถึง แม่นําป่า
สัก หมู่ที 7

327,000

06. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน สายปากขนางนํา
หลุม ถึง ห้วยนําใส หมู่
ที 8 บ้านโนนสะอาด

537,000

07. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน สายบ้านนายหลัง 
ประมาณเมือง 
หมู่ที 9 บ้านลําป่าสัก
เหนือ

254,300

08. โครงการขุดลอก
เหมืองคลองไม้แก่น 
หมู่ที 10 บ้านลําป่าสัก

154,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

09. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน เส้นบ้านนายสมัย  
เรืองชัย ถึง บ้านนายสุ
พรรณ์  สีพัด หมู่ที 11 
บ้านท่ากกตาล

499,000

10. โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลียม คสล. 
หมู่ที 11 บ้านท่ากก
ตาล

1,280,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

01. ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง

250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 93,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 35,000 400,000 10,000 2,695,450

รวม 17,377,630 135,000 605,000 115,000 7,926,580 80,000 1,262,800 8,586,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

09. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน เส้นบ้านนายสมัย  
เรืองชัย ถึง บ้านนายสุ
พรรณ์  สีพัด หมู่ที 11 
บ้านท่ากกตาล

499,000

10. โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลียม คสล. 
หมู่ที 11 บ้านท่ากก
ตาล

1,280,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

01. ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง

250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 35,000

เงินอุดหนุนเอกชน 93,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,150,450

รวม 1,295,520 14,374,600 51,759,090
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